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ईिाप जो एक ग्रीक कथाकार होिा, त्याने 
म्हटले आहे: िमु्ही एखाद्या िहान व्यक्िीच्या 
कािाि हािभार लाि ूशकिाि,पण त्याच्या 
परुस्काराि िमु्हांला हहस्िा सिळणार नाही. 



िाझ्या िालकांना िला िखूि म्हणायला आिडि 
अि.े

“ि ूिखूि आहे, सलडा,“ ि ेम्हणि. “जरी 
िझु्याजिळ दपु्पट डोकं अिि ंिरी ि ूिखूिच राहहली 
अििी.”

म्हणायला गेल ंिर ि ेएक िोठं शहाणपणाची 
गोष्ट होिी. िाझे िालक, आर्कि सिडीज, पणूि 
ग्रीकिध्ये िगळ्याि चिरु व्यक्िी होि.े जर त्यांनी 
िमु्हांला िखूि म्हटल,ं िर खरंच िी िखूिच राहील.

िी त्यांची खोली िाफ केली.

त्यांचे कपड ेधुिले.

त्यांच्यािाठी स्ियपंाक केला.

आणण त्यांच्या यतं्रांचे परीक्षण करायला िदि केली.



कारण, आर्कि सिडीज एक िहान 
िशंोधक होि,े त्यांना सिरैक्यजू़चा िाघ 
म्हणि अिि. आणण ि ेनेहिी िाघािारखे 
िाझ्यािर डरकाळ्या फोडि अिि.

“िी दाव्याने िांग ूशकिो की िझुं डोकं एकदि 
निीन आणण कोरं आहे, कारण ि ूत्याचा कधी िापरच 
केला नाही,” ि ेिला म्हणाल.े

"धन्यिाद, िर," िी उत्तर हदल.ं

िी खूपच अडाणी होि,े जेव्हा िी त्याचं्या 
िकि शॉप िध्ये बाटल्या आणण इिर उपकरणे िाफ 
करि अिे, िवे्हा िी नेहिी त्या िस्ि ूपाडि अिे.

“ि ूएकदि गाढि आहे, सलडा,” ि ेम्हणि. 
“ अच्छा, िी िलुा काय हाक िारली.?”

“गाढि,“ िी उत्तर हदले.



आर्कि सिडीजच्या अघंोळीची िदु्धा एक गोष्ट 
आहे. ही खूप आधीची गोष्ट आहे. िी पषु्कळ 
िषािनिंर त्यांच्या बरोबर काि करायला िरुुिाि 
केली.जेव्हा ि ेअघंोळीला टबाि बिले िवे्हा त्यािनू 
पाणी बाहेर फरशी पडले.

यािनू त्यांना एक गणणिीय विचार िापडला.
जो िी कधी ििजू शकले नाही. त्यानिंर 
आर्कि सिडीज, अघंोळीच्या टबािनू उडी िारून बाहेर 
पडले आणण िगळ्या लोकांना िो सिद्धांि 
िांगण्यािाठी रस्त्यािर धािले.

"यरेूका!" ि ेओरडले. "यरेूका“चा अथि 
होिा की त्यांना त्याचे उत्तर सिळाल.े

पण आर्कि सिडीज नगंे होि.े त्यानंी कपड े
घालण्याची िाट बतघिली नाही.



ि ेनेहिीच अशा िाधारण गोष्टी वििरून जाि.
आणण िला िाटि ंकी त्यांचे िल्लख डोक्यानेच त्यांना 
निंर िारून टाकले.

ि ेविचार करि की प्रत्येकजण त्यांच्या शोधणे 
ििेढेच उत्िाहहि होईल श्जिके ि ेस्ििः होि.े ि े
वििरि की इिर लोकांच्या भािना िेगळ्या होत्या 
आणण काही लोकांची िर बदला घेण्याची भािना 
अधधक प्रबळ अिि.े

जर ि ेिाझ्यािारखे िखूि अििे िर 
कदाधचि ि ेआज श्जििं अिि.े

आर्कि सिडीजला अडचणी यायला िवे्हा 
िरुुिाि झाली जेव्हा रोिन लोक 
सिरैक्यजू़ला आले.



अध्याय दोन 
रोिन लोकांच ेआगिन

“ि ूिखूि आहे, सलडा, एकदि िखूि,"
आर्कि सिडीज िला म्हणाले. “िला कळि नाही 
िी िलुा कािािर का ठेिल,ं कदाधचि ि ूखूप 
स्िस्ि िोलकरीण अिशील.”

“िी स्िस्िाहून स्िस्ि आहे! कारण िमु्ही िला 
कोणिहेी िेिन देि नाही,” िी त्यांना आठिण करून 
हदली.

“िग ि ूश्जििं कशी राहि?े” त्यांनी विचारल.ं

“िी ििुच्यािाठी स्ियपंाक करि,े त्याच्यािल ं
थोडिं ंखाि ेआणण िी ििुच्या पोटिाळ्यािर 
गििाच्या पेंढ्यािर झोपि,े” िी उत्तर हदल.ं

"हुह!" ि ेबड्बडले. “िला िाटि ंकी िी िलुा खूप 
अधधक िजुरी देिो.”

“हो, िर,“ िी म्हटल.ं



त्या हदिशी रोिन लोक आिच्यािर हिला 
करायला आले. त्यांचे जहाज सिरैक्यजू़च्या 
िटापािनू दरू शांि, नीळ्या ििदु्राि िरंगि होि.े
त्यांचे ितैनक डकेिरच उभे होि ेकारण त्यांची 
जसिनीिर उिरण्याची हहिंि झाली नाही.
नाहीिर िेशीिर िनैाि अिणाऱ्या आिच्या
ितैनकांनी त्यांना बाणांनी िारलं अिि.ं

“िर,रोिचे लोक िटािर आल्यानिंर 
आपल्याला िारून टाकिील का?” िी विचारल.ं.

ि ेिलुा 
उचलनू घेऊन 
जािील आणण िलुा 
गलुाि करिील. पण 
िलुा िाझ्यािारखा 
दयाळू िालक 
सिळणार नाही. 
बरोबर ना?”

“हो िर,”
िी म्हटल.ं

“िखूि िलुगी,”
आर्कि सिडीज म्हणाले.
"सलडडया, ि ूएक िरुण 
आणण स्िस्थ िलुगी
आहे. ि ेिलुा कधी 
िारणार नाहीि.



आर्कि सिडीजचे घर एका पहाडािर होि.े
आम्ही बागेच्या कंुपणािरून आणण शहराच्या 
िेशीिरून जेव्हा खाली पाहहली िवे्हा आम्हांला 
रोिन जहाज उन्हािळेु थरथरिांना हदिि होि.े 
ियूि खूप िापला होिा. जर िला त्यािेळी थंड 
तनळ्या पाण्याि पोहायला जािा आल ंअिि ं
िर.

“िला िी जहाजे नष्ट करािी िाटि आहे,”
आर्कि सिडीज म्हणाला.

“िमु्ही त्यांच्यािर दगड फेकू शकिाि,” िी 
िचुिनू पाहहल.ं

त्यांनी िाझ्याकड ेपाहहल ंआणण िग आपल ं
घािाने थबथबलेले टक्कल कपड्याने पिुल ं“िखूि 
िलुगी,” ि ेम्हणाले.

“िमु्ही त्या जहाजांच्या बाबि काही करू 
शकिाि का?” िी विचारल.ं

“कदाधचि िी काही ियार करू शकिो,” ि े
म्हणाल.े



िग िी टाळी िाजिली आणण िाळलेल्या
,वपिळ्या गििािर उडी िारली. “हे िर अद्भिु 
होईल, िर,” िी म्हटल.ं “िमु्ही एक अद्भिु 
तनिािि ेआहाि. िमु्ही आधी नदीिनू शिेाि 
पाणी घेऊन जाण्याचा उपाय िांधगिला होिा.”

“हो," त्यांनी िान हलिली. “आिा लोक 
त्याला "आर्कि सिडीज-स्रू (पेंच)“ नािाने 
ओळखिाि.

“िला विविाि आहे की िमु्ही त्या जहाजांिर 
िोठे िोठे दगड फेकण्याचे िशीनची नक्की तनसिििी 
करू शकिाि,” िी म्हटल.ं

िाझ्या िालकाने िान हलिली. “िाझ्यािाठी 
एक दगड शोधून आण, आणण िग िी दाखिेन की
िि ंकरणं कि ंअशक्य आहे,” ि ेम्हणाले.



बागेि दगड नव्हि ेकारण िी िण आणण
दगडांना फुलांच्या बागेपािनू दरूच ठेिि अि.े
पण बागेच्या सभिंीच्या बाहेर शिेाि िोठ िोठे 
दगड पडलेले होि.े

“िी आत्ता एक दगड आणि,े” िी म्हटल.ं
आर्कि सिडीजने हाि िर उभे केले, “िखूि िलुी, ि े
दगड िझु्यािाठी खूप िोठे आहेि,” ि ेम्हणाल.े

“िग िी दगडांना सभिंीच्या पलीकड ेफेकून 
देईन,” िी म्हटल.ं

“जर ि ूिो उचलचू शकणार नाही िर िो
दगड फेकणार कशी?” त्यांनी िाघािारखी
डरकाळी फोडली.

"अरे, ि ेफेकणे िोप्पे आहे!” िी हिि उत्तर 
हदल.ं िग िी लाकडाची िी फळी उचलली,
जयाचा िी िालकाच्या बागेि बिण्यािाठी 
उपयोग करि अिे. िी फळी िाझ्या काखेि 
धरून बाहेर िदैानाि गेले.



िी फळीचा िध्यभाग एका गोल दगडािर 
ठेिला आणण त्याचे डोके जसिनीिर आपटल.े

िी त्या फळीच्या एका टोकािर एक 
िोठा दगड ठेिला. िग िी फळीच्या दिुऱ्या 
टोकािर उडी िारली. त्यािळेु दगड हििे 
उडाला..

ि ेदृवय आजही िाझ्या लक्षाि आहे. 
िला आजही िाझ्या िालकाचे आर्कि सिडीजचे 
ओरडणे आजही चांगले आठिि.े



अध्याय 3

आर्कि सिडीजची गलोल 

िाझा दगड ढग निलेल्या आकाशाि 
उडाले. ि ेसभिंीिरून खाली बागेि पडल.े 
जर िाझे िालक तिथं उभे निि ेिर दगड 
नक्कीच बागेि गेले अिि.े त्याऐिजी िो 
दगड आर्कि सिडीजच्या डोक्याकडे िळला.

िाझ्या िालकांच्या
डोक्यािर केि नव्हि.े जिे 
िुदंर िरुण अजाक्िच्या
डोक्यािर होि.े अजाक्िचे 
चांगले केि त्याच्या िुदंर 
डोक्यािर विभागले गेले होि.े

जर िाझ्या िालकांना 
अिे केि अिि,े िर दगडाने
त्यांना िधून विभागले
अिि.ेत्याऐिजी दगड 
त्यांच्या डोक्याला धडक 
धडक देिा देिा िाचला. 

आर्कि सिडीज िेळीच
बाजूला झाले आणण िग
दगड िेगाने गििािर पडला.

"उफ़!" िी िखुाििारखी 
हिि म्हणाले, “क्षिा करा 
िर!”



यािेळी त्यांनी िला िखूि म्हटलं नाही. ि े
कण्हि होि ेआणण आिा त्यांच्याजिळ िला 
म्हणण्यािाठी काहीच नव्हि.े

त्यानिंर िी फळी बागेि परि घेऊन आले,
िग त्याचा एक बेंच ियार केला आणी त्यािर 
िालकाला बििले.

“ि ू ... ि ू ...,“ ि ेिरुु झाले.
“िला िाहहि आहे, “ “िी िखूि आहे.”

त्यांनी आपल ंडोकं हलिल ंआणण ििचं 
करि  “ि ूि ू..िला िार ..”

“िी एक िोठा दगड फेकू शकि,े िवे्हा
िमु्ही ि ेनीट बघ ूशकले अिि,े” िी म्हटल.ं



त्यांनी आपल ंडोकं हलिल.ं “ि ू...िला िारू 
शकली अििी!” ि ेओरडले.

"क्षिा करा, िर,“ िी म्हणाल.े “जेव्हा िी छोटी 
होि ेिवे्हा आपल्या भािांबरोबर हा खेळ खेळि अि.े 
आम्ही कपड्यांचा चेंडू हिेि उडिण्यािाठी एक छोट्या 
फळीचा उपयोग करि अिि. िग आम्ही बघि अिू
की िो चेंडू कोण पकडू शकिो. पण िला हे िाहहि 
होि ंकी हे ितं्र दगडािरही काि करेल.”था

त्यांनी िाझ्याकड ेबतघिल.ं “िू अि ंका 
केल?ं” त्यांनी विचारल.ं

“कारण िमु्ही िला ििुच्यािाठी एक दगड 
शोधायला िांधगिला होिा,” िी उत्तर हदल.ं

“िी म्हटल ंहोि?ं” त्यांनी विचारल.ं

“हो, िमु्हीच म्हटल ंहोि.ं” िी म्हटल.ं



“िर िीच म्हटल!ंिला िलुा हे दाखिनू 
द्यायचं होि ंकी रोिन जहाजांिर दगड फेकणे 
अशक्य आहे,” ि ेम्हणाले. 

“जर िमु्ही अि ंम्हणि अिाल,िर” िी 
कुजबजुले.

“जर िला एक लांब फळी सिळाली 
.....”त्यांनी िरुु केल.ं

“एका झाडाइिकी लांब ..”िी म्हटल.ं

“हो, एका झाडाइिकी लांब ...िवे्हा िी ि े
जहाज बडुण्यािाठी िोठ िोठे दगड आणण
बोल्डर फायर करू शकिो.” ि ेम्हणाले.

िी िाझं िोंड आपल्या हािाने झाकल.ं "ओह, िर,

हे िर फारच छान आहे!” िी घोषणा केली. "ओह, िर, 

िला िाहहि होि ंकी िमु्ही आपल्याला िाचिण्यािाठी 
एखाद्या गोष्टीची तनसिििी जरूर कराल. लोक 
ििुच्याबद्दल जे काही म्हणिाि ि ेखरंच ित्य आहे.



"लोक काय म्हणिाि?” त्यांनी विचारल.ं

“की िमु्ही सिरैक्यजू़िधले िगळ्याि 
चिरु व्यक्िी आहेि!” िी उत्तर हदल.ं

आर्कि सिडीज हिले आणण डोकं हलिल.ं 
“िी ग्रीििधला िगळ्याि चिरु व्यक्िी आहे,” 
त्यांनी घोषणा केली. “िास्ििाि, िी जगािला 
िगळ्याि चिरु व्यक्िी आहे!”

अध्याय 4

आर्कि सिडीजिजा पंजा

िमु्हांला िाहहिीच आहे की पढेु काय झाल.ं 
ि ेइतिहािाच्या पसु्िकाि सलहल ंआहे. 
आर्कि सिडीजने आपलं शश्क्िशाली फेकणारे यतं्र 
ियार केल.े त्यांनी त्याला "कॅटापलु्ट्ि" िा 
“गलोल" म्हटल.ं



सिरैक्यजू़च्या िहािहहिने गदीला िखु्य 
चौकाि एकत्र केल.ं ि ेस्ििः िहालाच्या 
णखडकीि उभे राहहले. "सिराक्यजू़च्या लोकांनी 
ऐका, आपण दैिाच्या बाबिीि भाग्यिान 
आहोि.” ि ेम्हणाले. “जर रोििासियोंजिळ 
त्यांचे जहाज आहेि, िर आपल्या जिळ 
आर्कि सिडीज़ आहे – सिरैक्यजू़चा िाघ!”

आणण आम्ही िोपयिं जय-जयकार करि 
राहहलो जोपयिं आिचा घिा कोरडा पडि नाही.

"रोिन जहाज बडुाले आहे,” िहािहहिने पढेु 
म्हटल.ं “आणण बाकीच्यांना ििदु्राि हाकलनू हदल.ं 
िहान आविष्कारक, आर्कि सिडीजला िगळ्यांचे 
हाहदिक धन्यिाद!"

टाळ्या आणण िाह! िाह!



दिुऱ्या हदिशी िकाळी, िी िालकािाठी 
नाष्टा ियार करण्यािाठी अथंरुणािरून उठले.
िी त्यांना बागेि िलािाजिळ गडुघयांिर बिलेले 
पाहहले. ि ेिलािाि िरंगणाऱ्या खेळण्यांिील 
जहाजांना खेळण्यािील गलोलाने िारण्याचा प्रयत्न 
करि होि.े

“िमु्हांला नाष्ट्याि काय खायला आिडले, िर?” 
िी विचारल.ं

त्यांनी िाझ्याकड ेन बघिा  आपला हाि हलिला. 
जेव्हा ि ेएखाद्या िहत्िाच्या विचाराि अिि, िवे्हा ि े
इिर गोष्टींना फारि ंिहत्ि देि निि.

“रात्रीच्या िेळी, रोिन आिच्या बदंराि परि 
घिुिील,” ि ेघाईि म्हणाले.



"िर? आपण त्यांना आपल्या िहान यदु्ध यतं्राने 
िारून बडुि ूशकिो,” िी म्हटल.ं

त्यांनी एक खडा उचलला आणण िो 
खेळण्यािल्या गलोलिर ठेिला. “बघ” ि ेम्हणाल.े 
“बदंराि एक रोिन जहाज आहे. िी त्यािर एक दगड 
फेकि आहे.”

िग त्यांनी हल्ला केला. पण दगड िलािाि 
जाऊन पडला आणण छोटे जहाज िाचले.

“िग आपण गलोल थोड ंिागे घेऊन जाऊ 
शकिो.” िी म्हटल.ं

“िी प्रयत्न केला आहे, िािान्य िलुी,” 
त्यांनी उत्तर हदल.ं त्यांनी गलोल थोड ंिागे 
घेिला. परि त्यांनी हल्ला केला. यािळेी दगड 
िलािाच्या र्कनाऱ्यािर जाऊन पडला..

“बघ?“ ि ेकण्हि म्हणाले. “िो दगड 
बदंराच्याही िागे पडला आहे. जर आपण अशाप्रकारे 
चुका केल्या िर आपण आपले शहर चक्काचूर करू.
रोिन चिरु आहेि. त्यांना िाहहि आहे की जेव्हा 
ि ेबदंराच्या एिढ्या जिळ अििील िर आपण 
त्याच्यािर हल्ला करू शकणार नाही.. 



िी निनुा बतघिला आणण िग बागेिली 
एक फांदी उचलली. िी िाझ्या अगंरख्याचा 
धागा काढला आणण त्या फांदीला लािला. और 
उिे टहनी िे लटकाया. िी एक वपन िाकिली.

“ि ूहे काय करि आहे, िखूि िलुी?
आर्कि सिडीजने विचारल.ं

“जेव्हा िी छोटी होि,े िवे्हा आपल्या 
भािांबरोबर िािे पकडि अिे,” िी म्हटल.ं

िी आपल्या छोट्या छडीला निनुा 
जहाजाच्या िर लटकिल ंआणण िी हिेि 
उचलली. “जर रोिन बदंराि खूप जिळ आले िर 
आपण त्यांना पाण्यािनू अशाप्रकारे बाहेर खेचू 
शकिो,” िी हिि म्हणाले.

“िखूि िलुी,” ि ेम्हणाल.े “आपण एक
शश्क्िशाली िािा पकडणारी छडी बनि ूशकि 
नाही. हा िखुिपणाचा विचार आहे.”



“िला िाहहि आहे, िर,” िी हो ि हो 
सििळला.

आर्कि सिडीजने आपली बोटं चािली.
“पण जर आपण एक लांब रेन ियार केली,” 

ि ेिाझ्या हािािनू िी फांदी घेि म्हणाल,े “िर 
आपण बदंरािर पोहचून रोिन जहाजांना पकडून 
ओढू शकिो.” आपण एखाद्या खेकड्याच्या पजंयाने 
त्या जहाजांना पकडू शकिो. यरेूका!"

िी िाझ्या िोंडािर हाि ठेिनू िे झाकल.ं 
"ओह, िर, हे छान आहे!” िी ओरडल.े "ओह, 

िर, िला िाहहि होि ंिमु्ही आम्हांला
िाचिण्यािाठी काहीिरी तनिािण कराल. 
ििुच्याबाबि लोक जे म्हणिाि ि ेखरं आहे.!”

"लोक काय म्हणिाि?” त्यांनी विचारल.ं

“की िमु्ही सिरैक्यजू़ िधील िगळ्याि 
चिरु व्यक्िी आहेि!” िी उत्तर हदल.ं

“आम्ही याला आर्कि सिडीजचा पजंा म्हणू!" 
त्यांनी घोषणा केली.



अध्याय ५ 
आर्कि सिडीजचा अंि 

आर्कि सिडीजच्या पजंाने अनेक रोिन 
जहाजांना िोडल ंआणण त्यांना परि ििदु्राि 
ढकलनू हदल.ं

िग सिरैक्यजू़च्या िहािहहिने चौकाि 
लोकांना एकत्र केल ंआणण त्यांना िांधगिल ंकी 
िाझा िालक र्किी िहान होिा. त्यांनी
आर्कि सिडीजला एक खूप िोठं इनाि हदल.ं

ही एक िोठी अजब गोष्ट होिी की त्यांचं 
डोकं,िरळ विचारांपािनू यदु्धाचे हत्यारापयिं बदल ू
शकिो. आणण ि ेविचार त्या खेळांपािनू आले होि े
जे िी लहान अििांना खेळि अिे.



िी खूप िखूि होि ेआणण हे बघ ूशकि नव्हिे की यदु्ध 
श्जंकण्यािाठी त्यांचा आम्हांला किा उपयोग होऊ शकिो. 
पण िला िाटल ंकी आपल्या िालकाच्या कािाि िी ही 
िहभाग घेि आहे.

एक हदिि, िी एका आरशाचा उपयोग करून आग 
पेटिली. त्या आरशाने ियूािच्या चिकणाऱ्या र्करणांना 
िळिनू एका बबदंिूर कें हद्रि केल.ं

आर्कि सिडीजने हे करिांना पाहहल ंआणण िग ि े
बडबडि तिथून तनघनू गेले..

दिुऱ्या हदिशी, िाझ्या िालकांनी एक 
विशाल धािचूा आरिा ियार केला आणण
त्यािनू ियूािची चिकणारी र्करणे रोिन 
िेढ्यािर कें हद्रि केली. त्यािळेु रोिन जहाजांना 
आग लागली.



त्यानिंर सिरैक्यजू़चे िहािहहिने िाझ्या 
िालकाला अजून अधधक धन हदल.ं िला त्याचा खूप 
असभिान िाटला. िला िाटल ंकी, अशाप्रकारे िीच 
त्यांना िारल.ं अिो, िी स्ििः त्यांचा जीि घेिला 
नाही. पण दोष िाझा नव्हिा.िी िखूि होि.े

आपण बघा,शिेटी  रोिन आिच्या जिीनिर 
येऊन पोहचले. ि ेआिच्या शहराि घिु ूलागले आणण 
लोकांना िारू लागले आणण त्यांना सशक्षा देि राहहले.

शिेटी, ि ेपहाडािर आिच्या घरापयिं 
आल.े िाझे िालक बागेि होि.े ि ेकाहीिरी 
निीन करण्याच्या प्रयत्नाि होि.े िे एका 
काठीने धुळीि गोल ियार करि होि.े

एक रोिन ितैनक आिच्या फाटकाजिळ 
आला. “इथं कोण रहाि?ं” त्याने विचारल.ं.



“िाझे िालक, आर्कि सिडीज, सिरैक्यजू़चा 
िाघ,” िी गिािने म्हणाल.े िी बागेकडे इशारा केला 
श्जथं आर्कि सिडीज िािीि काठीने काही खरडि 
होि.े

सशपायांनी विाि घेिला आणण म्हणाले, 
“आम्ही त्यांच्याबाबि ऐकून आहोि. जनरल िािेलि
म्हणाले की त्यांना कोणीही त्राि देणार नाही.”

"आह!" िी म्हटल.ं “ही िर फारच चांगली गोष्ट 
आहे.  हे बघिा त्यांनी ििुच्या बरोबर काय केल ं“

सशपायाला काहीिरी खटकल.ं “ िझु्या
म्हणण्याचा अथि,त्यांनी काय केल?ं” त्यानंी 
विचारल.ं
“ि े विज्ञान आणण गणणिाचा अभ्याि करिाि.िो 
हानीकारक नाही. बरोबर ना?”

“हो! ही िोठी चांगली गोष्ट आहे,” िी हिले.
"िहान आर्कि सिडीजने गलोलचा िापर करून ििुची 
जहाजं बडुिली.”

“ िाझा सित्र त्या जहाजािर िारला गेला.” 
ितैनकाने आपली िलिार काढि म्हटल.ं



“िग त्यांनी आर्कि सिडीजच्या पजंयाची 
तनसिििी केली आणण ििुचे र्किीिरी जहाज 
बरबाद केल.े”िी िांधगिल ंआणण परि हिले.

“ िाझा भाऊ त्याि एका जहाजािर होिा 
आणण िो पण िारला गेला.” सशपायाने आपल्या 
डोक्यािर िलिार उचलली आणण िो ओरडला.

“आणण , ज़ाहीर आहे, त्यांनी जाळणाऱ्या 
आरशाची तनसिििी केली जयािळेु रोिची काही 
जहाजे जळाली,” िी िांग ूटाकले आणण थांबले.

“त्या आरशािळेु िाझा हाि जळाला!” 
सशपायाने डरकाळी फोडली.िो  िाझ्या
िालकाच्या हदशनेे चाल ूलागला आणण ओरडला, 
"आर्कि सिडीज, ि ू खलनायक, िाझ्या बरोबर 
चल!”

िाझ्या िालकाने रोिन ितैनकानंा दरू 
पळिनू लािल.ंजेव्हा ि ेआपला िहान विचार 
करि अिि,िवे्हा ि ेइिर कोणत्याही गोष्टींना 
िहत्ि देि निि. िग ि ेम्हणाले, “िािीि 
ियार केलेल्या गोलांना खराब करू नको.”



हे िाझ्या िालकाचे प्रसिद्ध अतंिि 
शब्द होि.े ि ेत्यांचे अतंिि शब्द होि े
कारण सशपायाने िेड्या िाणिा िारखी 
रागाि त्यांच्या िानेिर िलिार चालिली. 

अध्याय ६ 
एक गुलािाच े जीिन

िला िाहहि आहे की िी िखूि आहे. िी िारणाऱ्या 
ितैनकाला हे िांगायला नको होि ेकी आर्कि सिडीजने 
यदु्धािाठी यतं्रांची तनसिििी केली होिी.

िी िांगायला पाहहजे 
होि,ंकी  “िी आपल्या
िालकाला दाखिल ंकी
गलोल किे काि 
करि.ेिाझी िािे 
पकडणारी छ्डीिळेु त्यांना 
पजंाचा विचार आला 
होिा. आणण िाझ्या 
आरशाने त्यांना दाखिल ं
की ियूािची र्करणं र्किी 
घािक होिाि.”



पण सशपायाने या गोष्टीिर विविाि ठेिला 
नििा की एका  िखूि िलुी जिळ इिके चांगले 
विचार अि ूशकिाि. जर िी अि ंम्हटल ंअिि,ं 
िर कदाधचि  त्याने िलाच िारल ंअिि!ं 
कदाधचि िाझ्या िखूिपणािळेुच िाझा जीि 
िाचला.

ही कहाणी आहे की सिरैक्यजू़च्या िाघाचे 
जीिन िपंले.पण िाघाच्या गलुािाचे कायझाल?े 
िाझ्या बरोबर काय झाले?

िमु्हांला हे ऐकून आवचयि िाटणार नाही की 
िाझ्या िालकाने बरोबर िांधगिल ंहोिक .िला रोिन 
लोकांनी गलुाि केल.ं पण ि ेएिढं िाईट जीिन 
नव्हि.ं िाझे िालक खूप दयाळू होि.े

िास्ििाि, हे जुन्या आर्कि सिडीजच्या िलुनेि 
िाझ्याप्रिी खूप दयाळू होि,े आणण त्यांनी िला कधी 
िखूि म्हटल ंनाही.!



जर िाझ्या म्हािाऱ्या िालकाने िरण्याआधी 
आपली िपंत्ती िाझ्याबरोबर िाटून घेिली अििी.. 
सिरैक्यजू़चे िहािहहिने त्यांना त्या चिरु 
यतं्रांिाठी खूप धन हदल ंहोि.ं पण िला काहीच 
सिळाल ंनाही. खरंिर िला कधी-कधी िाटि ंकी 
िी  त्यांच्या तनसिििीिाठी िदि केली..

पण िला आठिि ंकी इिापने एकदा 
िांधगिल ंहोि.ं “आपण एखाद्या िहान 
व्यक्िीच्या कािाि हािभार लाि ूशकिाि, पण 
त्याच्या परुस्काराि आपला हहिा सिळि नाही.”



अंतिि शब्द 

आर्कि सिडीज जिळजिळ २८७ ि े२१२ इिा पूिि 
युनान िध्ये राहि होि.े ि ेग्रीि (यूनान) च े
िगळ्याि चिुर व्यक्िींिधले एक होि.े जवे्हा 
सिरैक्यूज़च्या  ग्रीक ििाहिी िर हल्ला झाला,िवे्हा 
त्यांनी िास्ििाि रोिनांना बाहेर ठेिण्यािाठी िदि 
होईल अशा यंत्राची तनसिििी केली.आज आपण नक्की 
हे िांगू शकि नाही की त्यांनी िगळ्या यंत्रािर काि 
केलं,पण िरीही त्यांच्या विचाराि दि होिा. 

तनसिििीि िदि करणाऱ्या सलडडयाची कहाणी 
खरी नाही.पण २१५ ईिा पूिि पािून, आर्कि सिडीज
आणण त्याच्या िैतनकांनी रोिन िेनेला िीन िषि 
बाहेर ठेिलं.

जेव्हा रोिनांनी सिरैक्यूज़िध्ये आपली लढाई 
लढले,िवे्हा ि े आर्कि सिडीज़िर खूप नाराज़ होि.ेपण 
त्यांना िाहहि होि ेकी आर्कि सिडीज एक िहान 
व्यक्िी आहेि,आणण रोिन िैतनकांना अशा स्पष्ट 
िूचना होत्या की आर्कि सिडीजला कोणिहेी नुकिान 
पोहचिायच ेनाही.

दःुखाची गोष्ट आहे की आर्कि सिडीज धुळीि गणणिाच े
प्रवन िोडिण्याि व्यग्र होि.े त्यांनी रोिन िैतनकाची उपेक्षा 
केली जो त्यांना शोधण्यािाठी पाठिला होिा. सशपाई खूपच उग्र 
झाला होिा आणी त्याने त्या िहान अिहाय तनिाित्याला 
िारून टाकलं. आपल्या िलिारीच्या िाराने, त्यान ेजगािल्या 
िगळ्याि चिुर लोकांिधल्या एकाला िारलं.

आर्कि सिडीजला सिरैक्यूज़चा िाघ म्हटलं जािं.
आर्कि सिडीज िारखे िहापुरुषांना हजारो िषािनंिर िुद्धा लक्षाि 
ठेिलं जािं. पण ि ेकेिळ  त्यांच्या  दि िर रोिन िेनेला हरिू 
शकि नव्हि.ेत्यांना िदिीिाठी नोकर आणण इिर िैतनकांची 
गरज पडली अिेल.

आर्कि सिडीज, शेकडो लोकांच्या िदिीने रोिन िेनेला िीन 
िषािपयिं रोखू शकले. त्यांच्या बऱ्याच िाथीदारांना आिा जग 
वििरून गेले आहे.

ईिापने जे म्हटलं होिं ि ेखरं आहे,  “आपण एखाद्या 
िहान व्यक्िीच्या कािाि हािभार लािू शकिाि,पण त्याच्या 
पुरस्कारािला िुिचा हहस्िा िुम्हांला कधी सिळणार नाही.”

ििाप्ि


